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Heimtali Teataja
Tunnustame
Noorkotkaste Kärstna lahingumängul olid võidukad Jarlin
Liivamägi ja Taivo Suurpuu.

TÄNA LEHES:
 Miks toimub koolis
karjääripäev?
 Kes on 8. klassi uus
klassijuhataja Tiiu
Allas?
 Koolivormi ideekavandid

Miller, Karolina Niinelo,
Berit Lehtsaar, Carmen
Wang, Jane Õunap, AnneNuputa viktoriinil saavutasid 4. Mai Jakobson, Mari- Liis
Sepp, Annabel Vendelin,
koha 21 võistkonna hulgas
Tormi Suurpuu, Joosep Voll, Kelli Maksimova, Reimo
Hunt, Johanna Perko, AnnMait Allas, Mari-Liis Sepp.
Marii Hunt, Marcus Sander
Piirkondlikul matemaatikaolüm- Ruben, Jaan-Martin Riigor.
piaadil osalesid Carmen Xin
Pärsti valla koolide 1.-6. klassi
Lin Wang - 3. - 4. koht,
suusavõistlustel olid oma
Rasmus Savi - 21.-22. koht,
vanuseklassis parimad: Sten
Joosep Voll - 43.-44. koht,
Alex Veidenbaum, Mirtel
Mait Allas - 1.-2. Koht.
Puna, Janek Palm, Artur
Talvisel tantsupeol osalesid kül- Vinnal, Gerda Hein, Siim
ma trotsides Ann-Marii Hunt Kõiv, Reelika Rappu, Erko
ja klassist Berit Lehtsaar.
Sild, Merilin Päiviste
Vabariigi aastapäeva aktust koo- Mulgi laste folklooripäeval
lis aitasid korraldada Karoliina esindasid Heimtali Põhikooli:
Niinelo ja Janar Kiik.
Gerda Hein, Kardo KiviKooli esindasid Pärsti, Saarepeedi, Paistu ja Viiratsi valla
ühisel EV aastapäeva kontsertaktusel Ugala teatris 24. veebruaril: Gerda Hein, Laura

rand, Laura Miller, Berit
Lehtsaar, Karolina Niinelo,
Carmen Wang, Kristjan
Jaak Valk.

Maakondlikul keemiaolümpiaadil
osales Liisi Voll, samuti osales ta
maakondlikul ajaloo olümpiaadil,
kus saavutas 7. koha.
Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil osalesid: Mait Allas, Madli
Kõiv, Gertrud Sindi ja Liisi
Voll.
Heimtali raamatukogu avamisel
esinesid: Gerda Hein, Laura
Miller, Reinis Kiss, Kardo Kivirand, Rasmus Savi, Daniel
Sinitsin, Rocco Smirnov, Kristjan Jaak Valk, Mait Allas, Markus Allik, Janar Kiik, Ahti
Laarman, Ranno Miller, KarlHeinrich Niinelo, Tarmo Pajumägi, Reigo Tõnnov, Reigo
Võip.

Teeme ära!
Kevadpäike on käimas järjest
kõrgemalt ning ilus ilm meelitab üha enam viibima väljas.
29.aprillil on planeeritud
Heimtalis suur hoogtööpäev
Teeme Ära.

Oodatud on kõik õpilased ja
lapsevanemad - ilus kool ja
korras kooliõu teeb rõõmu
eelkõige meile endile!

Kersti Nõmme
Fotomeenutus aastast 2010
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Karjääripäev koolis
Mis päev see on?
Kõik õpilased osalevad sel
päeval töötubades, mida
juhendavad Viljandimaa
Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja Marili Lenk ja karjääriinfo spetsialist Maili
Kapp.
Lisaks on meil külalised, kes
tutvustavad oma ameteid.
Kell 15.00 algab lastevanemate ja õpetajate karjäärikohvik, kus arutletakse selle
üle, kuidas last karjääriplaneerimisel toetada.

Mis on karjäär ja karjääri
planeerimine?
Karjääri planeerimine puudutab iga inimest, see on viis,
kuidas me teeme oma elu puudutavaid valikuid. Kindlasti ei
tähenda
karjäär
"karjeristlikku" edasipürgimist
ametikohtadel - kõik teed,
mida me elus käime - õppimine, töötamine, perekond, hobid, elukoha valik, on osa
meie karjäärist. Tänapäeval
tuleb pea igal inimesel elu
jooksul mitu korda oma valituid eluteel suuri muutusi ette
võtta ja karjääri planeerimine

ning juurde- ja ümberõppimine
kestab läbi kogu elu.

Maarja Sagen, Heimtali Põhikooli karjäärikoordinaator
Meie kool toetab õpilasi karjääri kujundamises. Osaleme SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmis
„Karjääriteenuste süsteemi arendamine“.
Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.
Heimtali Põhikoolis on
karjääriõpetuse valikaine 8. ja 9. klassidele.

Üheksas klass käis eelkutseoskuste võistlusel
“Karjääri
planeerimine
puudutab iga
inimest, see on viis,
kuidas me teeme
oma elu puudutavaid
valikuid.”

6. märtsil toimus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis juba neljandat korda Viljandimaa
koolide üheksandate
klasside eelkutseoskuste võistlus Oskaja.
Sellel aastal osales
Heimtali Põhikooli üheksandast klassist kaks võistkonda koosseisus: Reigo
Võip, Agnes Roosimägi,
Liisi Voll, Reigo Tõnnov,
Jane Kivilaan ja Kaidi
Krusberg. Kaaslastele

elasid võistlusel kaasa Ly
Jüris ja Raivo Miller.
Seekord meie kool paraku finaalvõistlusele ei
jõudnud.
Võistluse järel tegi kutsekeskkooli õppedirektor
Jaan Kabin meie õpilastele põhjaliku ringkäigu
koolis – tutvusime õpperuumide, erialade ja ka
elamistingimustega ühiselamus.

Eelkutseoskustevõistlus Oskaja eesmärgiks on pakkuda 9. klassi õpilastele võimalust panna proovile oma oskused ning tõdeda, et midagi osates
võib saavutada edu. Võistlust korraldab Viljandimaa Rajaleidja keskus
koostöös Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooliga ja Olustvere-Teenindusja Maamajanduskooliga.

Maarja Sagen, Heimtali Põhikooli
karjäärikoordinaator
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Kõige sõbralikum õpilane ja õpetaja
Sõbrapäeval valiti meie kooli
sõbralikum õpilane ja õpetaja— nendeks osutusid Kärt
Tomp ja Ly Ani. Gertrud Sindi usutleb neid.

elav inimene.
Kas tegid midagi erilist, et garanteerida oma võitu või oli see lihtsalt üks
võistlus, millele te rõhku ei pannud?
Ei teinud midagi selle jaoks. Lihtsalt
ootasin, vaatasin, ja imestasin, et mina
saingi kooli kõige sõbralikumaks.

Õpetaja
Ly,
kas ootasite sellist tunnustust nagu
valimine kooli kõige sõbralikumaks
õpetajaks?
Ega vist, sest olen piisavalt palju teie
kõigiga pahandanud ning kurja häält
teinud ja nõudnud. Kuid ju see on siis
asja eest olnud. -

Kärt, kas ootasid sellist tunnustust nagu kooli kõige
sõbralikum õpilane?

Kas tegite midagi erilist, et võita
see tiitel?

Ei arvanud tegelikult, sest
minu arust on koolis ka veel
palju teisi sõbralikke õpilasi.
Kas Kooli kõige sõbralikuma õpetaja auhind läks sinu
meelest õigele inimesele?
Jaa, läks küll õigele inimesele.
Ta on ju väga positiivne ja nii

Ei, olin ikka mina ise nagu alati.
Mida arvate sellest, et just teie võitsite?
Täpselt ei tea – kuid järsku jäin teile
oma punaste juustega liiga tihti pilgu
alla – aitäh teile!

Küsis: Gertrud Sindi

Kes on kaheksanda klassi uus klassijuhataja
Kaheksandal klassil on oma
kooliaja jooksul olnud õnn
või õnnetus teha tööd koos
väga mitme klassijuhatajaga. Sellest kooliveerandist
on nende klassijuhataja
matemaatikaõpetaja Tiiu
Allas. Kaheksanda klassi
õpilane Janar Kiik küsitleb
uut klassijuhatajat.
Kuidas meeldib teil olla
8.klassi klassijuhataja?
On meeldiv, et keegi õpilastest
pole võtnud ära tahtmist olla
koos 8. klassi õpilastega. On
hea, et vanemad on huvitatud
oma laste õppimisest.

uhataj
Klassij s
lla
Tiiu A

a

Millised on olnud teie positiivsed emotsioonid seoses
8. klassiga?
Nii aineõpetajana kui klassijuhatajana hindan õpilaste
rõõmsat meelt ja reeglitest
kinnipidamistest. Ainult see
tagab vastastikuse austamise ja
hoolimise.
Millised on teie ootused
8.klassile?

tublim ja viisakaim klass?
Igale emale on oma laps kõige
armsam ja klassijuhatajale oma
klass kõige- kõige. Tegelikult
on meil palju tublisid lapsi nii
8. klassis kui ka kõigis teistes
klassides.
Kas teile meeldib 8.klass?

Kaheksanda klassi
puhul meeldib
klassijuhatajale
tahtmine mõelda
laiemalt kui oma
heaolu.

Meeldib tahtmine mõelda laiemalt kui oma heaolu. Meeldib
sõbralikkus.

Rohkem aktiivsust koos klassiga tegutsemisel. Enam tähelepanu õppimisele.
Kas 8. klass on kooli kõige

ma e
lass o
k
s
a
ks
Kahe Suitsuga
t
t
Ane

ss
e kla
elmis

t
ijuha

aja,

Koolilehe toimetus
mi
da
n
e
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Nuputamine
Aardeküttide laeval oli 15 meremeest. Ühel õhtul
päikeseloojangu ajal jõudsid nende laev ühe saare juurde . Arvata oli, et see oligi kauaotsitud
Aarete Saar. Kapten uuris just pikksilmaga randa,
et leida sobiv maabumiskoht, kui ei tea kust ilmus
mustade purjedega piraadilaev. Puhkes äge lahing
ja aardeküttidest kõik peale 9 surid. Kui mitu jäid
ellu?

Meremees pidi hundi, soku ja kapsad paadiga üle
lahe saarele viima. Paat oli aga nõnda väike, et ühe
korraga sai mees kaasa võtta ainult kas hundi, soku
või kapsad. Mees mõtles: "Võtan kapsad kaasa, jätan hundi ja soku maha - sööb hunt soku ära. Viin
hundi üle, paneb sokk selle ajaga kapsad nahka."
Pika arupidamise järele tuli meremehel hea nõu ja
viis kõik ilusti üle. Kuidas läks see korda?

Koolivormi ideekavandid
Veebruaris joonistasid õpilased koolivormi ideekavandeid. Mõned neist:

